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rická" praví: ' O republikánské
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domovem Pan franci jest řeřa-
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ze zakládajících čleufl zdejSÍ krej-

čovské unie Právě v den jeho
narozenin oslavovala unie dvacíti
leté Své trvání Banketu jenž

pořádán byl ve Washington Ha lu

krejčovskou unií súčastnil se také

p Franci Z krajanů mimo p
Francia jsou zakládajícími členy
mohutné nyní uoie té pp Langer
a Semerád Pan Franci zamést
náa jest nyní u proslulé kreiíov

13 iv wjrii uničil

100 kuso jednoduchých hrubých krajek mající cenu 5c loc
a 13c vyčisťující výprodctjí cena 30

Hromada zvláitě širokých pracích krajkových stuh pravidelná'
cena 35c vyčisťující výprodtjní cena 10c

Velká zásoba jemných Vsi krajek ceny 5c a 13c vyčisťující
výprodejnl cena ťc
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pmauil h)r Marma liixllokr Db
ilrilt bdn kmilil mbIi nl I
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jejíž rozsáhlý závod nalézá se v

Ramge Buildiog Panu Franclo-v- i

dostalo se k narozeninám čet

ných blahopřáni od přátel zná-mýc-

Tké my příteli Franclovj
blahopřejeme k narozeninám jeho
— Řád Eliška Přmvlnvri í
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přeje

Pertůndl od "Šňuýce"
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Nafio nabídka přijata
ZabeZpeČívSe SÍ Velké Zásohv mužakýrh a rll

WtaWn
77 ZČBJ oslavil mioulou neděli

krajane: v i wardé James Nesli
dek Charles Smrkovaký F W
Baodhauer Joaeph Klofit Karel
Štefan Joseph Šteiger a Ignác
Kysela: v a wardé loieoh Michal

ttttltiiitttttlii iit #í t J fpřijeti tte Clenkyoe uspořádáním
přátelského večírku ve spolkové Potlebuiete li UHLÍ obiednei

obli-kf- l a mužských kalhot od j3né z nejvíiíích a ojleplích firem
zabývajících ae výrobou obleků v rei4íot hotelu Praha K večírku tomu

te si je u české firmyJames Kroupa Joseph Chleborádpozvání bylí členové všech míst prodávali leplí oděv za tytéž peníze než kdykoliv dříve
Potfebujeto-l- í něčeho z mužského nh ehl

ních řádůZCBI a div ťivoucí I7fiAjmr Ooftl Cojosepn Skryja John bvoboda
Charles Semerád Oldřich lelendostavilo ie jich tolik že byla sífi Mirtfttt ftlillialí Uliiilull a aíejít úřadovna nalézá se na 11 tAntonín Kleinhampl James K

vám když koupíte si to předemWilliam ul a sklad v Chicago
v pravém slova smyslu přeplněna
V brzku rozproudila se srdečná Kottra Frank Chleborád Chas

Šteieer Rudolf Havelka loseoh Lumber Yardu Firma tato oro- -

Dokonalé žaty pro muže a chlapce

Úžasný fřklafl obízhgiíSIcIi $15 00 oMekD a

nenucená zábava jež potrvala asi dává uhlí vleho druhu a zaručtiíícA íirubý Jobo Mathauscr Sta-

nislav B Lttovíký lohn I Pa- - plné uspokojeni žádá o přlzcfi
Nelze vyjmenoratl ceny—
přijďte a prolilédiiéto { zboží

do a hodicA ráno Dámy posta
faly se o hudbu o bojnost výbor
ných zákusků o trochu toho Dění

ouSka Joseph P Brown iA 1 krajanů FRANK KAŠPAR

5— řiditel
vébo nebyla také nouze a tu není tm mm wmmsi— Neistarlím a croto také nei- -
opravdu divu že 1 starým kozá

Suchý v sedmé wardé James
Zadina a Joseph Krejčí V South
Omaze jmenováni krajané v 3

wardě John Vampula J L Bárta

HAYOEH BROS 16 a Dodga ul Omahaoblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec

kům chtělo se do tance Jet 12í0 oblek íi a svrelmíkfi při 25 proč nnížcii
všeobecným přáním aby podobné Zásobovací obchod ve velkémtVínií! hm oriMiávhu hi'Ih t4Hřízený po léta krajany pp Sloupemlosepri Charvát oseph Kment a Naproti nové poltěsousedské zábavy pořádaly se

j M Tobiáš v G wardí Jamesčastěji
Khiluvfrich c uroaluUch a J i aavrcliiídfi lít-- rrivoňka

- Pan Václav Naiberk Sara- -
— Již přiřtí Bobotu ixjořídárii

bude taneční záiiav Pév o iboru
Těl Jed Sokol v Sokolovně lak

Sol h aukpn 7hJI wbyto ru(v a tj-í1- vk byla odvolána
imlidll nám aríjkn Z" ftnictiíl v'zm'mnl h)hk

my Ume nalírtku jířljull a nyní mUfMe třttl oiiích W irent
aražky fciii(lli- - ti (áa

a Krumlero a rohu 14 a Williarn
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívá vé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v no-stin-

jich zastavil se jednou ten
přiioe oodruhé zase neboť níkiie

mantní skkpník v hostinci p A

Křečka na rohu t% a Howard ul
Cteoáfo-- naírn pí zn&mn Čistý

Soo iiiužkýh nejlepříth ručně luých obli kú a smil-
níka zhotovených na prodaj za $13 $ $n 50 po

výnos ze zihavy títa bH víno
ván krupobitím postiženým kraja SI5

obdržel v tiiiniitýbh dm-c- OČ

svého ívakra p franka Valenty
zámožného rolníka ve VíníriR
Tama Co la sud jablek na oéž
se bylo milo podívat Jedno bylo

nům v Čechách Jont tedy na se mu nedostane iepfifho 'iťfiani
ochotnÉjíí obsluhy Při hojném j

odbytu nemůže býti iiaak ntž Že

našich krajanech aby dle sil svých
přispěli pořadatelům k úspěchu vřtíi druhého a vStchny výtečoé

430 mužských botových velmi cenných obleků a svrch- - CMrt
níkfl zhotovených na produj tim JI15 po Qj

Rozhodní nejvellkoicpéjší nabídka vysote cenného hotového
k nošení odévu Jaká kdykoliv byla uUnlu

zábavy tak aby čistý výnos byl oa čepu jest stálo čerstvý řízný
alušný Vatupné obnáší pouze Mctzftv ležák a co týče iikéro a

Mužské obleky (JJ-
-

a svrch niky po )1U
— Vysloužilec lohn Schmidt

25c a proto možno očekávati ná
nalézající se na cesté z Grand Kvštívu velkou Členové výboru

postarali se o výbornou zábavu pids Mich do San Frsocixk

dam 1 páoů starých 1 mladýqh
KQez nalezl útulek v tamní invali-
dovně oloupen bvl blížit Union VÍNA A UKŘHY

doutníka tu dostanete to nejliptí
zboží v trhu neboť Sloup a Kniml

žádný '"Šmejd'' nekoupí 334
— Kouříte rádi dobrý doutník ?

jetií aoo tož zastavil u Vác
DuSátka 1248 ji 13 til a požá
dejte o "My beť' Při rorn mn- -

~ Pamatujte na posvícenský nádraží o I36 mužem jenz vydá
val se za policistu Muž ten oble
Čen byl v modré íatv a mři oři

ZvlaStní výJiodna nabídkaples jejž uspořádá os den díků
vzdání dámský sbor Boleslava č
f" JCD v Sokolově Dámy činí pnutou livédu a přikročiv k žete si vylratí píknau dýmku
k uituu pimé přípravy připravte vín a lihovinaneb Špičku jichl má Dulátko

hojnou zásobu takož i tabák kuř- -

Schmidtovi zatkl jej Na to pro
hledal mu policista kaosv a obral
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II

%1M
e tez Ztt

$100lavý ifiupavý a žvýkavý Doutnístarce o ie co měl Na konec— Podle "Osvěty Americké"

ty jaké kdy prodávány byly za lak nízkou
cenu Podařilo se nám tento rok zajistit! si nejleplf laty
jaké mohou býti zhotoveny oa prodej za tuto cenu Potřu
bujete nový oblek tento podim— přjme ni abyste vidčl tylo
—viechny nejnovřjSíth siřhft ~vchny '(táckých barev a
smllenin pro podzim —pěkně padnou tz

Deset dollarů
IlraiideÍHOvy zrldAíní klobouky po %%

NeJlepSÍ
dvoudollarový klobouk v zeml-- -

mu vrátil lístek do San Franciska'postavili demokraté letos lístek nlkový tabák prodává nyní libru
za 35c 37 —

činím fjidilivldvní k'mlilnovnuu fjřhífliimi naiíMku sa kupní ewu ahyitliom
limilll a zni(mnat naia vihurnA KilaiiliV a ninlii ulnill lanu liilll a thl

a I100 zmizel Smidt dovedantak "silný" že na něm každý
kandidát takřka bez výmínky

na policejní stanicí kdež zpravil — Krajany al upozornuiiime Uch njlpleh dr uha IWpoiAiijm lyl ňjilfl flsté vjřlmr(i4 tlruliy zvláílí
iyi ii t- - _i — 1 1 1 _ 1 j _policii o své nehodě na elegantně zař zenv Bov'a Homepředstihuje v každém ohledu

Saloon oa robu it a Howard ulvéno protivníka se strany řepu

ir nnuiu in 1:10 ii(!ii zumi iwrn je mjt ru if ryu eiiWTnno v aIf!in Hulil':

pru případ Daliniillá potřel a nint
InliVD linknyiÍDV lanu ImKfjanlS liíknl! IuíIiiiiIh Iiíí HIrX lil„í

Kraiané iii isou milovnic!
v němž opět hospodaří osvědčenýblikánské" To píše "Osvěta

výtečného moku Schlitzova a kte
říž s# chtěli vvbotoě oobaviti mř díilildíky a BRtmile 11 vám možno sesnatl l lílnlfiiřll Jt lpM b lnoli tf Jakou

MAlj lua Zlu 1 I _ —u$_tt 1 yti _ tmW a iiiMkd po $lli by navštívili moderně zařízení
11 11 ' n wiiii Tiiiin jiiiio iiiiii-- i Hrnu íicwi Tratit a 1117 1 rain vrniiina vam
nHurnilIliriA VttLl tuinítH pMinaii I f í niallCfr1 itnliii wivlMimif4i Cbl lwiA

česny nostinsky p Anton Křeček
Jdete li do města aneb t města a
jBte-l- i souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovím

hostinec 'u Habru' z roh 15 a
r v v n1 n runy

li iupnteéHV ÍIWlX ÍMDjr 1 Wl oelxi rtvnacl krarlft tm tupni tun HTVh enyau nk 11 _ijih WaMl"

Americká ale na tato její tvrzení

zajité málo "hejlů" se chytl Mezi

demokratickými kandidáty pro
úřad nanejvýš důležitý nalézá se

na př jeden jenž pro nynějšího
obráceného šéfredaktora "O A"
byl před časem opovrženým
"iajstrem" Jdi do kláštera
OWicl

William ul v němž vévodí zná-

mý a Oblíbený hostinský Karel
zapIaSíte ŽízcB a chutnými zákuzkvChleborád Kromě toho poslou

a kvarty Kíllers OU Priváte Slock Ky pravidelná cena aoo
t kvart výborného kalifornského Port Wioc pravidelná ceoa 75
I kvart llillrr' Pure IťotW a ml uf uravíilxlni rvm 1 nn

ukojíte hlad Též i O nějaký ten JCíiíny česky olrchodží vám iaramantní Čárli nejlepií-m- i

doutníky likéry jako! i chut řlzntjftl douiek a výborné doutníky
viaauil

jest pečlivě postaráno Zi nálev- - 1 kvatty Miller'! Jlome Made Ulackterry Uraody prav cena 175ným zákuskem 30—tí
Celkem I o SCIINKIDEll & KLEIN

vM2J2JIInl OMAHA KfcB

nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepník! p

—Krajané pozorl Známý a oblí- -
ttrn

Culí bořina Á íeatl ktartsrh M Um tunbwtni iiflli il ilfiiínliní lcil'libený hostinec na n ulicí vedle Václava Najberga kteříž vzorně
slfoX — dvanri ItvartA ~vt Ét M uaLtriui Tulii avlil&tnf nahliliia n

ttVt Vt rftttajr proti fí vis obslouží Tel: Azt36
lřvádluulit~OlJiliiejtal teď— liallij pr cbikiíi 8

"Creighton Orpheum" jejž dříve
vlastnil Rudy Havelka a po něm
Louis Máchal řídí nvní chválo

5 kořalky a likéry vsmb untl6 sanity njlviijM
njfao

Clnft () uriilloii
Objednávky na v uek vyHujl tptlalillvé a sa slioíl tnf í

rhcomaílsma píchání i feocícJ) i!tf známý krajan Jos Novák Bude Přednášky Dn Ilky
Dr llka bude ielté Dřednáleti

IIILLEIt LIQUOII CO
1309 Farnara Bt - - - Omaha Neb

liKA KICHTEKA vatozAán?

"KQTVCVý"
mu nejvetsim potěšením posloužili
vždy krajanům řízným pivkem

o MiiiTiiBy arajan jim MAitiH Vítruš hnaly olwilouíí
v následujících %tiístech: Tyodall
So Dak v sobotu 1A Kina:

PAIN EXPELLER
Jeitaoa mainch dotvidlVrai mémfch OKibi

výbornými doutníky a nejlepšími
likéry Pravá plzeňské a chutný
zákusek stále na ruce Přátelé a

Utica S D v neděli a října:
Lynch Neb v pondílí a6 řííoa:

friní Uafwh zticháktna South Omaha vt středu 38 říina:známi zastaví ee zajisté u Nováka

kdykoliv budou míti cestu do
města x

EXPEtí

lEBjestBspolefíitnjja lek
1 SI WlllrWI USTVIi wssáfprTJaw

Omaba "O postaveni fen" v

čtvrtek 39 října Plattsmoutb v

sobotu 31 října Dr líks stráví
pak jeltí první týden v listopadu
v Nebrasce načet vrátí se přes
Minnesotu a lowu do Chicaga

Mrfiftia?ismMrieuf4l'iDOdíl
— Chcete li ti pochutoatí oa

dobrém tučoém "catfishu" zajdě-
te si k našemu řezníku Ioe VoDál- -

MWollstein&Co
Ptodí vám gallon

dobrého claretu 'rnt"""! za 65c
Přinesla vlastni !v6j plucar a bude vás atáti pou 6oc

WOLLSTEIN k CO INK
622-52- 4 jlžni 13 uL Omaha Neb

ltiloy Brothers Có
VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
01d MIHtaiy Rye Diamond It llfv

X B Archer Hourbon ♦

1118 Farnnm Ht 03IA1IA

1 — 4t mrAiil
i U s J Bll a a - koví oa 5 a William ul kterýž

mi každou středu Čerstvé Při
tom si mažete u něho koupit! tél Předplácejte na

Západu" pouze $100čerstvý (armerský med oeilepsítlHchomum ati v '
rocnéjakosti losa


